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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

uit atheneum 4 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 14 oktober 2014 

 

 

Betreft: excursie Leiden  

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Op dinsdag 28 oktober gaan alle leerlingen van de 4e klas atheneum, na het 2e lesuur 

op excursie naar Leiden. De eerste 2 lesuren zullen gewoon volgens het normale rooster 

plaatsvinden. Tijdens deze excursie zullen de leerlingen een bezoek brengen aan het 

RMO (RijksMuseum voor Oudheden) en museum Boerhave. 

 

De leerlingen zullen gedurende deze dag ingedeeld worden in twee groepen, zie 

onderstaand schema. Tijdens de onderdelen ‘Rondleiding RMO’ en ‘Rondleiding Boerhave’ 

worden de leerlingen door een gids meegenomen langs alle hoogtepunten van de musea. 

Het gaat hierbij vooral om het herkennen van zaken die in de les aan de orde zijn 

gekomen, hieraan zijn geen opdrachten verbonden. Tijdens het onderdeel ‘Opdracht Na’ 

gaan de leerlingen zelfstandig door het museum aan de hand van een opdracht. De 

natuurkundedocent zal de leerlingen hier tijdig via magister meer informatie over geven. 

 

 

Tijd Activiteit groep 1 Activiteit groep 2 

09.45 uur verzamelen bij bus verzamelen bij bus 

10.00 uur vertrek VLC vertrek VLC 

11.00 uur lopen naar RMO start rondleiding Boerhave 

11.15 uur start rondleiding RMO  

12.00 uur  start ‘snijcollege’ 

12.15 uur pauze  pauze 

13.45 uur start rondleiding Boerhave start Opdracht Na 

14.45 uur start ‘snijcollege’  

15.00 uur verzamelen bij bus verzamelen bij bus 

15.15 uur vertrek naar VLC vertrek naar VLC 

16.15 uur aankomst VLC aankomst VLC 
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Groepsindeling (totaal 69 leerlingen en 6 begeleiders) 

 

Groep 1 (totaal 30) 

- leerlingen met Anw + Gs =   24 

- leerlingen met Anw + Gs + Na =  5 

- leerlingen met Anw =  1 

 

Groep 2 (totaal 39) 

- leerlingen met Anw + Na =  39 

 

Begeleiders (totaal 6) 

- Gs      2 

- Na      2 

- Anw      1 

- stagiaire     1 

 

De excursie wordt georganiseerd door de secties Algemene natuurwetenschappen (Anw), 

Geschiedenis (Gs) en Natuurkunde (Na) en maakt onderdeel uit van het PTA (Programma 

voor Toetsing en Afsluiting) en daarmee het examencijfer. Het is dus noodzakelijk dat de 

leerlingen op deze dag aanwezig zijn. Mocht uw zoon of dochter onverhoopt ziek zijn wilt 

u dat dan vóór 08.00 uur bij de conciërges melden! 

 

Rest ons nog te zeggen dat de leerlingen vanzelfsprekend zelf moeten zorgen voor :  

 middageten/ -drinken; 

 een pen en/of een potlood; 

 een fototoestel of camera (tegenwoordig zijn veel mobiele telefoons uitgerust met 

een camera); 

 papier en een stuk karton met paperclips of klemmap. Dit laatste is om lopend te 

kunnen schrijven. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Dhr. R. Tieman 

Dhr. T. den Exter 

Dhr. P. Hoogers 

Dhr. T. van den Berg 

Dhr. M. Hijdra 
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